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                                                 AVIZ 

      asupra  propunerii legislative pentru completarea şi modificarea  
Legii nr.331/2004 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului României nr.21/2003 pentru completarea  Legii nr.550/2002 
privind  vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a 
celor de prestări de servicii, aflate în administrarea  consiliilor judeţene 
sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor 

autonome de interes local 
      
                
               În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru 
completarea şi modificarea Legii nr.331/2004 privind aprobarea Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului României nr.21/2003 pentru completarea Legii 
nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a 
statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administarea consiliilor 
judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul 
regiilor autonome de interes local, trimisă cu adresa nr.PL.X 306 din 25 
aprilie  2007, înregistrată cu nr. 31/508 din 25 aprilie 2007. 
              Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă, în şedinţa din 23 aprilie 2007. 

    În conformitate cu dispoziţiile art.75 din Constituţia României, 
republicată şi ale art.92 alin. (9) pct.1din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională .  
               Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut propunerea legislativă  menţionată mai sus, în 
şedinţa din  14 mai 2007. 
      Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă 
avizării, expunerea de motive, punctul de vedere al Guvernului,  transmis cu 
adresa nr.3728/08 decembrie 2007, prin care nu susţine adoptarea iniţiativei 
legislative şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1537 din 13  
noiembrie 2006. 
                 Membrii Comisiei juridice, cu prilejul dezbaterilor, au constatat 
că iniţiativa legislativă are ca obiect  de reglementare completarea şi 
modificarea Legii nr.331/2004 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului României nr.21/2003 pentru completarea Legii nr.550/2002 
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privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor 
de prestări servicii, aflate în administarea consiliilor judeţene sau a 
consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome 
de interes local, în sensul creării unui regim juridic special pentru spaţiile de 
creaţie, folosite în prezent în baza unor contracte de închiriere de către 
artiştii plastici sau alte categorii de artişti şi oameni de cultură, pentru ca 
acestea să devină generatoare de venituri.  De asemenea, s-a constatat că 
susţinerea iniţiatorului, conform căreia reglementarea propusă este necesară 
având în vedere că la expirarea  termenelor menţionate spaţiile respective  
intră sub incidenţa Legii nr.550/2002 şi sunt supuse vânzării, nu este 
fondată. Astfel, art.31  alin.(1) din Legea nr.550/2002 declară spaţiile 
culturale protejate şi specifică faptul că ”… nu intră sub incidenţa acestei 
legi”fără a limita în timp acest statut. Alin.(3) al aceluiaşi articol nu face 
decât să precizeze perioada pentru care se  încheie   contractele de închiriere  
„ în condiţii de facilităţi…” , însă acest lucru nu înseamnă şi că la sfârşitul 
perioadei respective spaţiile destinate creaţiei artistice care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute în ipoteza normei legale nu se mai bucură de protecţie 
specială.   
              Se remarcă, totodată şi faptul că, între titlul propunerii legislative şi 
conţinutul juridic propriu-zis al acesteia, există neconcordanţe ce reies din 
conţinutul său potrivit căruia iniţiativa nu îşi propune să modifice Legea 
nr.331/2004, ci să creeze situaţii juridice noi, independente de obiectul Legii 
nr.331/2004, care nici măcar nu este una de sine stătătoare, ci modifică un alt 
act normativ. Organizarea şi funcţionarea centrelor de  creaţie plastică şi de 
promovare  a  artei româneşti contemporane, prevăzute pentru prima dată 
într-un act normativ, presupune o reglementare mai amplă, şi anume: 
conducerea acestora, activitate şi reguli de desfăşurare a acesteia, membrii, 
etc.; cu atât mai mult se impune reglementarea într-un act normativ separat 
şi nu într-unul de modificare şi completare a Legii nr.550/2002. 
                  Iniţiatorul propunerii legislative nu precizează sursele financiare 
necesare reglementării propuse, încălcându-se  astfel dispoziţia art.138 
alin.(5)  din Constituţia României, republicată, care prevede că „ Nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea  sursei de 
finanţare.”               
                       În urma dezbaterilor Comisia, în unanimitate, a hotărât 
avizarea negativă a propunerii legislative . 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare. 
 
                 PREŞEDINTE, SECRETAR,  
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